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Leg aan iedereen de noodzaak van een
circulaire economie uit

Afgelopen week was het de Week van de

Circulaire Economie. Er is nog veel werk te

verzetten om het ideaal van een circulaire

economie te bereiken, maar met

verbeeldingskracht, lef en

ondernemerszin kunnen we ver komen.
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I n Fryslân wordt er hard aan de
weg getimmerd om de circulai-
re economie vorm te geven.

Binnen een circulaire economie
wordt bij het produceren van goede-
ren er naar gestreefd om zo min
mogelijk beslag te leggen op eindige
grondstoffen. Daarnaast staat de
circulaire economie voor zoveel
mogelijk hergebruik van materialen
en grondstoffen.

De provincie Fryslân wil hierin
voorop lopen en heeft de ambitie
om in 2025 in Nederland de gunstig-
ste ontwikkelregio te zijn. Daarvoor
heeft zij afgelopen week een ‘be-
leidsbrief Circulaire Economie’
gepubliceerd.

Om volledig circulaire systemen
toe te passen, moeten zowel bedrij-
ven en overheden als de burgers
hierbij betrokken zijn. Bedrijven,
burgers, netwerkorganisaties en
overheid kunnen naar de mening
van de Friese Milieufederatie (FMF)
een nog veel grotere rol spelen om
samen met de circulaire voorlopers
de transitie naar een nieuw en
zichzelf herstellend systeem te
versnellen.

Het provinciebestuur stelt in de
beleidsbrief Circulaire Economie dat
een groot deel van de bedrijven en
burgers in Fryslân de urgentie mist
die nodig is om over te stappen naar
een circulaire economie. Het is
inderdaad knap lastig om ‘circulair
denken en doen breed in de maat-
schappij in te voeren’ of om ‘circu-
laire ambities waar te maken’. Maar
om Jaap van Bruggen, hoofd facili-
tair beleid ROC Friese Poort te mo-
gen citeren: ‘Wees de verandering
die je bij anderen wilt zien.’

Jaap van Bruggen liet zien hoe
circulair bouwen er in de praktijk
uitziet. Tijdens de Week van de
Circulaire Economie was een kijkje

bij ROC Friese Poort in Leeuwarden
mogelijk: dit gebouw is circulair
gebouwd én 100 procent energie-
neutraal.

Dat ging niet zonder slag of stoot.
Het is vooral tot stand gekomen
door een hoge ambitie en door de
juiste samenwerkingen op te zoe-
ken. Met als gevolg dat de ambitie is
waargemaakt.

PionierenPionieren
Zo zijn er talloze voorbeelden in
Fryslân die laten zien dat een circu-
laire economie mogelijk is. Het is
alleen wel een kwestie van pionie-
ren. Gevestigde partijen als Omrin
en interessante startups geven het
goede voorbeeld.

Zoals ook het bedrijf New Marble
uit Leeuwarden: hier wordt plastic
afval omgezet in prachtige badka-
merwandtegels. Of zie de duurzame
gordijnen van House of Happiness,
ook uit Leeuwarden. En in zieken-
huis Nij Smellinghe in Drachten is
er binnen twee jaar én binnen het
bestaand budget een omslag ge-
maakt naar duurzame en circulaire
voeding.

Deze voorlopers laten zien dat je
met verbeeldingskracht, lef en
ondernemingszin in staat bent om
circulaire producten en diensten op
de markt te brengen. En zelfs dat je
dan de bedrijfsvoering in zijn ge-
heel kunt aanpassen. Deze bedrij-
ven moeten bestaande markten
veranderen, nieuwe verdienmodel-
len creëren, bewustzijn van klanten
verhogen en daarbij operationele
processen ontwerpen rondom de
meest optimale levenscyclus van
producten. Hierdoor zijn deze be-
drijven gericht op de toekomst.

Het is logisch dat niet alle Frie-
zen weten dat we de aarde uitputten
als het lineaire economische sys-
teem van produceren, gebruiken en
wegwerpen blijft bestaan. En ja, dan
is het circulair gedachtegoed lastig
in te voeren. Aan ons allen die dit
wel weten, de taak om te zorgen

Produceren,

consumeren,

financieren en

organiseren: het

kan allemaal

circulair

voor een ander systeem. Een circu-
lair systeem, waar een goede balans
is tussen sociaal maatschappelijke
en ecologische vooruitgang.

Produceren, consumeren, finan-
cieren en organiseren: het kan
allemaal circulair. In deze economie
opereren bedrijven en overheden
niet vanuit een gedachte die vanuit
winst of bezuiniging gedreven is,
maar spelen aandacht voor sociale
aspecten en milieuaspecten een veel
grotere rol. Dat levert uiteindelijk
een veel grotere winst op voor ons
allemaal.allemaal.
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De Friese Milieu Federatie wil de
burgers en gemeenten van Fryslân

de noodzaak van de circulaire eco-
nomie laten zien en samen aan de
slag gaan met het circulaire gedach-
tegoed. Dit jaar gaan wij een cam-
pagne starten waarin de inwoners
van Fryslân kennis kunnen maken
met bedrijven en burgers die de
circulaire economie handen en
voeten geven.

Het doel daarvan is om van el-
kaar te leren, om samen te werken,
samen iets te creëren en vooral ook
af te nemen. Alleen dan zetten we
samen een grote stap op weg naar
een circulair denken en doen.

Lineke Post is projectleider
Circulaire economie bij de
Friese Milieu Federatie

ROC Friese Poort opende in 2016 ook inDrachten een duurzaam schoolgebouw,waarbij veel is gedaan ophet
gebied van energiebesparing en luchtkwaliteit. Foto: Rens Hooyenga


